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Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 Købehavn K 

mst@mst.dk 

Høring af udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af virksomheder, der foretager 
forarbejdning af emner af jern, stål eller andre metaller, j.nr. MST-1200-00086 

 

Miljøstyrelsen har den 14. oktober 2015 udsendt udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af 

virksomheder, der foretager forarbejdning af emner af jern, stål eller andre metaller, med 

høringsfrist den 16. november 2015. Dansk Agroindustri er medlem af Landbrug & Fødevarer og 

repræsenterer blandt andet virksomheder, der fremstiller maskiner til landbrugsproduktionen både 

nationalt og internationalt. Bekendtgørelsen har stor betydning for disse virksomheders muligheder 

for at producere varer til en konkurrencedygtig pris. 

 

Bekendtgørelsen følger op på den politiske aftale om Vækstplanen for Fødevarer fra den 2. april 

2014, hvis formål er at gøre det lettere og hurtigere for virksomheder at udbygge og omstille 

produktionen. Hurtig og smidig sagsbehandling er afgørende for at kunne tilpasse sig 

markedsefterspørgslen og udvikle nye løsninger. Det er derfor positivt, at et maskinværksted kan 

gennemføre sit projekt, hvis kommunen ikke har reageret inden fire uger fra modtagelse af en 

fuldstændig anmeldelse.  For at sikre, at maskinværkstedet hurtigt kan komme i gang med sit 

projekt, er det væsentligt, at kommunen hurtigt reagerer på, hvorvidt anmeldelsen er fuldstændig 

eller ej. Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at fristen til at meddele om anmeldelsen er 

fuldstændig fastsættes til to uger. 

 

Med branchebekendtgørelsen vil maskinværksteder fremover skulle følge en række generelle 

regler.  Særligt i forbindelse med støj finder Landbrug & Fødevarer, at det principielt er 

retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at ophøje støjvejledningen til krav i en bekendtgørelse, uden at 

det har været behandlet i Folketinget. Det er i denne forbindelse helt centralt, at ingen 

virksomheder stilles ringere end i dag eller får indskrænket deres mulighed for at tilpasse og udvide 

produktionen. Det er helt afgørende, at virksomheden fortsætter med at have de lempede støjvilkår 

efter revurderingsperioden eller ved udvidelser/ændringer. Dette fremgår ikke tydeligt af 

bekendtgørelsen. 

 

Helt overordnet er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at bekendtgørelsen flere steder er uklar, 

hvilket gør den svær at forstå. Der er eksempelvis behov for mere klare definitioner, ligesom der 

bør indføres væsentlighedskriterier for, hvornår bestemmelser som ”forøget forurening” og 

”ændring” er opfyldt.  

 

Landbrug & Fødevarer har ikke haft lejlighed til at se, hvordan det digitale system udmønter 

reglerne i bekendtgørelsen, men skal opfordre til, at systemet udarbejdes, så det i størst mulig grad 

er med til at understøtte en forenkling og hurtigere sagsbehandling. Det er helt centralt, at systemet 

er driftssikkert og brugervenligt. 
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Landbrug & Fødevarer har modtaget en supplerende høring til bekendtgørelsen, som indeholder en 

række principielle og juridiske problemstillinger om offentliggørelse og indberetning af oplysninger 

om den konkrete virksomhed. Landbrug & Fødevarer finder det urimeligt, at der kun tildeles tre 

dages høringsfrist til at vurdere betydningen af dette supplement til bekendtgørelsen. Derfor 

eftersendes et selvstændigt, supplerende høringssvar til den supplerende høring. 

 

Konkrete bemærkninger til bekendtgørelsen 

 

§ 2, stk. 2 – Anvendelsesområde 

Det fastlægges i § 2, stk. 2, at bekendtgørelsen omfatter virksomheder med et produktionsareal på 

1.000 m
2
 eller derover.  

 

Da lagerarealet ikke har indflydelse på virksomhedernes miljøpåvirkning, skal Landbrug & 

Fødevarer opfordre til, at det præciseres, at lagerplads ikke er en virksomhedsaktivitet, og at disse 

arealer dermed ikke tæller med i opgørelsen af produktionsarealet. Præciseringen vil gøre det 

lettere for både myndighed og virksomhed at tolke reglerne, og man vil dermed kunne undgå 

unødvendig korrespondance mellem virksomhed og myndighed. 

 

§ 5 – Digital anmeldelse af etablering, udvidelser og ændringer 

I henhold til bekendtgørelsen skal en virksomhed indgive anmeldelse, hvis virksomheden ændrer 

eller udvider sin produktion på en måde, som indebærer ”forøget forurening”.  

 

Det er imidlertid ikke defineret, hvad der forstås ved en ”ændring” eller ”udvidelse” af en 

virksomhed. Det gør det vanskeligt for virksomhederne at vurdere, hvornår der skal foretages en 

anmeldelse. For at gøre bestemmelsen mere klar bør der indføres væsentlighedskriterier for, 

hvornår der er tale om en ”ændring” eller ”udvidelse”, så virksomheden selvstændigt er i stand til at 

vurdere, hvornår kravet om anmeldepligt er opfyldt. 

 

Hvis virksomhederne selvstændigt skal kunne vurdere, hvornår en ændring eller udvidelse 

indebærer ”forøget forurening”, er det nødvendigt, at det i bekendtgørelsen nærmere defineres, 

hvornår der er tale om ”forøget forurening”, fx ved anvendelse af væsentlighedskriterier.  

 

§ 6 – Digital anmeldelse af etablering, udvidelser og ændringer 

Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at bekendtgørelsen konsekvensrettes, så betegnelsen 

”sag” udgår helt og erstattes af ”anmeldelse”. 

 

§ 8 – Processer med brug af køle- og smøremidler 

I forbindelse med brug af køle-smøremidler er det helt centralt, at der udelukkende stilles krav om 

filter, såfremt anvendelsen giver anledning til olietågeaerosoler. 

 

§ 20 – Vådmaling 

§ 20 indeholder liste over emissionsgrænseværdier for støv. For at sikre ensartethed i 

bekendtgørelsen bør disse emissionsgrænseværdier vedlægges som bilag sammen med de øvrige 

oversigter som eksempelvis bilag 5 – oversigt over relevante B-værdier. 

  

§ 31 – Begrænsning af støj 

Det er problematisk, at vejledende støjvilkår indføres direkte i bekendtgørelsen. Konsekvensen af 

ændringen er, at man i praksis ophøjer vejledningsmateriale til lov, uden at ændringen har været  
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forelagt Folketinget. Det er en glidebane, som Landbrug & Fødevarer principielt ikke kan støtte op 

om.  

 

Det er en særegen juridisk konstruktion, at en vejledning i sig selv bliver hjemmelsskabende for en 

fremtidig administration ved at opnå status af at være en bekendtgørelse. Landbrug & Fødevarer 

savner en analyse af konsekvenserne af denne omvendte retskildelære, herunder om 

konverteringen til bekendtgørelse vil have indflydelse på praksis, verserende sager samt afgørelser 

i klagenævn, og hvorvidt vejledningen ophæves eller ændres som en konsekvens af de foreslåede 

ændringer. 

 

§ 31, stk. 2  

Det fremgår af stk. 2, at vurderingen af støjbelastningen skal foretages ud fra de ”aktuelle forhold”. 

Det er imidlertid Landbrug & Fødevarers opfattelse, at vurderingen af støjbelastninger skal 

foretages med udgangspunkt i lokalplanens klassificeringer (industriområder, boligområder, 

sommerhusområder m.v.) og ikke i forhold til de ”aktuelle forhold”, som er et meget vanskeligt 

begreb at forholde sig til i praksis – både for myndighed og virksomhed. Såfremt ændringen 

fastholdes, skal Landbrug & Fødevarer opfordre til, at det klart defineres, hvad der menes med 

”aktuelle forhold”.  

 

§ 31, stk. 3 og § 51 

Landbrug & Fødevarer forstår denne ændring således, at eksisterende maskinværksteder, som 

enten udvider, eller som skal have revurderet deres miljøgodkendelse – og dermed skal gøre brug 

af den nye anmeldeordning – automatisk får overført eventuelle lempede støjgrænser uden 

tidsmæssig begrænsning. Det er helt centralt, at bekendtgørelsen klart foreskriver dette. 

 

Det er imidlertid Landbrug & Fødevarers opfattelse, at det juridiske grundlag ikke er tilstrækkeligt 

klart. Når den oprindelige miljøgodkendelse ophæves (jf. § 51, stk. 1), fremgår støjkravene ikke 

længere af et juridisk bindende dokument, herunder de evt. forsat gældende, lempede støjvilkår. 

Landbrug & Fødevarer finder det uklart, hvordan virksomheden kan støtte ret på sine lempede sine 

støjvilkår. En eventuel løsning på dette problem bør foretages uden om dispensationsordningen, da 

dette vil medføre klagemulighed over for fastholdelse af støjvilkår. 

 

§ 35 – Driftsjournal 

Da bekendtgørelsen i vidt omfang ændres for at imødekomme en digitalisering af reglerne, skal 

Landbrug & Fødevarer bede Miljøstyrelsen bekræfte, at driftsjournalen kan udføres og opbevares 

digitalt. 

 

§ 38, stk. 1 – Særlig bestemmelse om dispensation 

Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra en virksomhed dispensere fra krav i 

bekendtgørelsen.  

 

Der bør præciseres, hvordan vurderingen af en dispensationsansøgning skal foretages, herunder 

hvilke kriterier der skal tages udgangspunkt i. Som muligheden fremgår i udkastet, er det 

fuldstændigt uklart, hvornår en virksomhed kan opnå dispensation.  

 

§ 38, stk. 2 – Særlig bestemmelse om dispensation 

Det fremgår, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden to år fra anmeldedatoen. 

Dette er i sig selv en skærpelse af hovedreglen i miljøbeskyttelseslovens § 78 a, hvor en 

dispensation bortfalder, hvis den ikke udnyttes i tre på hinanden følgende år. Landbrug & 

Fødevarer finder i øvrigt bestemmelsen overflødig og uhensigtsmæssig. Det kan næppe være 



Side 4 af 5 

 

  

hensigten, at en dispensation fra støjgrænserne i bilag 3 bortfalder, hvis virksomhedens støjniveau i 

en periode er under støjgrænserne i bilaget. Dette kan eksempelvis i sig selv give anledning til 

uhensigtsmæssige incitamenter i forhold til at begrænse støjniveauet. 

 

§ 39 – Særlige bestemmelser om skærpelse og supplering af krav 

Kommunalbestyrelsen kan stille skærpede krav til virksomheden, hvis dette er begrundet i 

”hensynet til nære naboer” eller for at beskytte en ”særlig sårbar recipient”. 

 

Landbrug & Fødevarer mangler en begrundelse for denne bestemmelse og en forklaring på, 

hvornår det er nødvendigt at stille skærpede krav til virksomheden. I forhold til støj er der 

eksempelvis taget højde for nære naboer i bekendtgørelsens bilag 3.  

 

Bestemmelsen er endvidere særdeles uklar, da det ikke fremgår, hvad der menes med ”hensyn til 

nære naboer” eller ”særlig sårbar recipient”. Hvilke kriterier skal fx være opfyldt, for at 

miljømyndigheden kan træffe afgørelse om skærpede regler? 

 

Landbrug & Fødevarer mener derfor, at paragraffen skal udgå af bekendtgørelsen. 

 

§ 40 – Særlig bestemmelser om skærpelse og supplering af krav 

Kommunalbestyrelsen kan stille skærpede krav til virksomheden, hvis dette er begrundet i at sikre 

en effektiv forebyggelse og begrænsning af forurening fra virksomheden. 

 

Jf. bemærkningerne til § 39 har Landbrug & Fødevarer svært ved at se, hvornår det skulle være 

nødvendigt at stille skærpede krav til virksomheden. Der er tale om en meget uklar bestemmelse, 

som blot vil bidrage til øgede administrative byrder. Det undrer endvidere Landbrug & Fødevarer, at 

der skulle være behov for to hjemler til at stille skærpede krav til virksomhederne. Det er både 

forvirrende og unødvendigt. 

 

Landbrug & Fødevarer mener derfor, at paragraffen skal udgå af bekendtgørelsen. 

 

§ 41 – Særlige bestemmelser og supplering af krav 

Det fremgår, at anmeldelsen bortfalder, hvis skærpede krav fra kommunalbestyrelsen ikke er 

udnyttet inden to år fra anmeldedatoen. 

 

Det er uklart, hvad paragraffen betyder. Hvordan kan et skærpet krav ikke blive udnyttet?  

 

§ 42 – Administrative bestemmelser 

Kommunalbestyrelsen skal ”hurtigst muligt” kvittere for modtagelsen af en ”fuldstændig 

anmeldelse”. 

 

Det er uklart, hvilken tidsramme ”hurtigst muligt” dækker over. Det bør anføres, hvor lang tid 

kommunen har til at kvittere for modtagelsen af en anmeldelse, ligesom det bør anføres, hvornår 

der er tale om en ”fuldstændig anmeldelse”. 

 

Såfremt det ikke klart defineres, hvad der menes med ”hurtigst muligt”, vil det være særdeles 

vanskeligt at vurdere, hvorvidt fireugers fristen reelt er indfriet. 
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Hvis der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Camilla Memmert Willadsen 

Miljøpolitisk konsulent 

 

D 3339 4623 

M 3058 2149   
E cwi@lf.dk


